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Beste sponsors, 

We kijken terug op ‘n turbulent jaar 2020, gevuld met veel onzekerheden over onze toekomst. Als bestuur van 

Stichting Kinderhulp Sri Lanka willen wij graag terugblikken wat we ondanks Covid-19 toch hebben gerealiseerd 

in het afgelopen jaar.  Als Stichting hebben wij ons best gedaan om hulp te bieden aan de allerarmsten in kleine 

gemeenschappen. 

 

Onze sponsorgezinnen hebben wij zoveel mogelijk in deze Covid-19 tijd geholpen door voedselpakketten uit te 

delen en waar nodig gezinnen financieel te ondersteunen. Dankzij de hulp van onze vrijwilligers in Sri Lanka 

hebben wij dit kunnen realiseren.  Wij zijn hun zeer erkentelijk voor hun ondersteuning.  

 

Gothama Boys Home in Panadura . De slaapzalen worden nu in gebruik genomen door de jongens die opnieuw zijn 

geplaatst in dit tehuis. Deze Antonia slaapzalen zijn vernoemd naar Mevr. Schnabel, die deze in ’n nalatenschap 

heeft benoemd. Door de invloed van Covid-19 zijn de documenten om meer jongens te plaatsen voor langere termijn 

opgeschoven.  

 

Ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan Dr.Goodewardena om de gespaarde brillen af te geven.  

Zij is inmiddels 93 jaar, en vindt het tijd om te stoppen met ver verzamelen van onze brillen. Dat begrijpen wij , 

daarom  veel respect en dankbaarheid  voor het vele werk dat zij jaren heeft gedaan! 

 

Sachini het meisje uit Wadduwa, een meisje met de ziekte van Crone. Ook wij ondersteunen haar met 

verbandmaterialen en voedingspakketten. Door de open wonden in haar buik houdt zij maar moeizaam voedsel 

binnen. Een verdrietige situatie waar we niets anders kunnen doen dan alleen haar leed wat te verzachten.  

 

Het sponsorgezin in Mathugana. Dit gezin hebben we nog kunnen bezoeken voor de Lockdown. Hier hebben we  

materialen gekocht voor ’n nieuwe badkamer voor Sanju zodat zij met haar rolstoel binnenshuis kan douchen. 

 

Vishaka Kindertehuis gaat nu op eigen kracht verder, we bezoeken dit tehuis nu alleen voor de meisjes om hen met  

’n kleine gift blij te maken.  Zo ook de naaischool die nu aan het tehuis is verbonden.  Dankzij onze inzet van vele 

jaren,werken zij nu op eigen kracht door gemaakte kleding te verkopen. 

Beide projecten blijven wij bezoeken. 

 

Sri Lanka heeft zoals vele landen het zwaar te verduren. In 2019 de aanslagen in Colombo en in  

2020 het Covid-19. 

Vele mensen hebben geen werk, grote armoe zonder een sociaal vangnet van de overheid. Wij hopen dat de mensen 

In Sri Lanka hun veerkracht terug zullen vinden om door te gaan. 

En dat wij in 2022 weer af te kunnen reizen naar Sri Lanka om onze projecten te bezoeken. 

Wij blijven positief om zoveel mogelijk gezinnen te steunen in deze moeilijke periode. 

 

Namens de kinderen en hun families in Sri Lanka spreken wij grote DANK uit aan al onze sponsors, die in het 

afgelopen  jaar ondanks Covid-19 ons toch trouw zijn blijven steunen! 
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